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Makelaar, dat lijkt mij een 

heel leuk vak! Dit is een 

opmerking die ik, sinds mijn 

start in de makelaardij in 

1997, heel vaak te horen 

krijg. En ik moet toegeven het 

is ook een heel leuk vak. 

Iedere dag ontmoet ik weer 

nieuwe, bijzondere mensen. 

Ik kom bij veel mensen thuis. 

Wanneer ik een koper en een 

verkoper bij elkaar kan 

brengen is dit voor mij de 

kroon op mijn werk. Een 

tevreden klant maakt mijn 

dag goed.

Met 15 jaar ervaring in de 

makelaardij is er geen enkele 

casus waar Emmie de 

oplossing niet voor vindt.


Als kandidaat makelaar heeft 

ze al vele mensen mogen 

begeleiden naar hun nieuwe 

thuis.


Met haar positieve uitstraling 

en enthousiasme staat zij 

iedereen te woord en kun je 

rekenen op professioneel en 

persoonlijk advies.


Emmie draagt met haar 

punctualiteit, kennis en passie 

bij aan het ontzorgen van 

onze klant.

Danish Wouters

Medewerker binnendienst

makelaar@pitmakelaars.com

(06) 10 494 087

De spin in het web van ons 

makelaarskantoor. Danish is 

degene die de telefoon aan 

neemt en je welkom heet 

wanneer je bij ons op kantoor 

komt. Ze maakt de prachtige 

magazines voor onze huizen 

en is degene die langs komt 

op het leukste moment van 

het verkoopproces. Ze brengt 

de verkoopborden bij de 

gelukkige verkopers.



Kenmerken Soort

Type


Kamers

Gebruiksoppervlakte wonen


Garage

Perceeloppervlakte


Inhoud

Bouwjaar

eengezinswoning

hoekwoning

4

91 m²

31 m²

268 m²

374 m³

1964





Heerlijk wonen in 
Veldhoven met 

garage & carport!
Welkom bij Witherenstraat 42 te Veldhoven! 
Een ruime, sfeervolle, goed onderhouden 
woning met garage en carport gelegen op 
een mooi breed hoekperceel met zicht op 
een rustige straat.




Op korte afstand van de ''Kromstraat'' en 
diverse voorzieningen, zoals winkels, 
scholen, restaurants en een supermarkt.




Je bent zo in Eindhoven of op de snelweg. 
De High Tech Campus en ASML zijn op 
fietsafstand.




Het huis ligt in een leuke, kindvriendelijke 
buurt tegenover een speeltuin. 




Een ruime woning met sfeervolle 
woonkamer en een moderne keuken. Door 
de vele natuurlijke lichtinval ontstaat er een 
bijzonder fijne sfeer in de volledige woning. 
Daarnaast heeft de woning een ruime, 
privacy biedende tuin met een gezellige 
overkapping en een royale garage met 
elektrische roldeur. 


•	De  woning heeft een privacy biedende, 
onderhoudsvriendelijke achtertuin gelegen 
op het Oosten. Er is een grote carport en 
ruime garage welke is voorzien van water- 
en gasaansluiting en een bergzolder. Tevens 
heeft de garage een elektrische roldeur. Een 
ideale ruimte voor de motorrijder of 
hobbyist! 




•	De  volledige begane grond is voorzien van 
een mooie houtlook pvc vloer met 
daaronder vloerverwarming welke als 
hoofdverwarming dient. 




•	Een  perfecte ligging in een kindvriendelijke 
buurt met veel privacy en voldoende 
parkeergelegenheid rondom de woning. 




•	De  woning is voorzien van dubbel glas en 
geïsoleerd door middel van vloer-, en 
spouwmuurisolatie.




Kortom, een instapklaar huis op een 
gunstige locatie. Kom jij een kijkje nemen? 



Bij binnenkomst betreed je de ruime 
ontvangsthal met mooie houtlook 
pvc vloer. 




Vanuit de ontvangsthal heb je 
toegang tot de woonkamer, de 
trapopgang naar de eerste 
verdieping, de meterkast en het 
toilet. 




Het frisse toilet is deels betegeld 
met daarboven net stucwerk. 
Tevens is er een mooi bijpassend 
hoekfonteintje geplaatst. 




De vloer is doorgelegd op de gehele 
begane grond én is voorzien van 
vloerverwarming. De muren en het 
plafond zijn eveneens voorzien van 
fraai stucwerk. 

Entree





Keuken

Heerlijk koken in deze moderne 
keuken! 




Deze fraaie keuken in 
wandopstelling mét kookeiland is 
van alle gemakken voorzien.




Een gaskookplaat, een koelkast, een 
vaatwasser, een quooker, een 
combimagnetron en een fraaie 
afzuigkap. 




Diverse keukenkastjes zorgen voor 
voldoende bergruimte. Ook is er 
vanuit de keuken toegang tot een 
praktische trapkast.




Tijdens het koken heb je een fijn 
zicht op de royale achtertuin van het 
huis. 




Het gezellige kookeiland maakt deze 
keuken compleet! 





De ruime doorzon woonkamer is een 
zee van licht en ingedeeld in een zit- 
en eetgedeelte. 




Bij binnenkomst valt je oog direct op 
het grote raam aan de voorzijde van 
de woning. 




In het zitgedeelte aan de voorzijde 
is voldoende ruimte voor het 
plaatsen van een groot bankstel of 
een heerlijke stoel.




Vanuit het eetgedeelte aan de 
achterzijde kun je via de mooie 
openslaande tuindeuren of loopdeur 
direct te tuin in stappen.

 

De airco zorgt ervoor dat de woning 
heerlijk koel blijft tijdens de warme 
zomermaanden! 

Woonkamer







Tuin

De privacybiedende, onderhoudsarm 
aangelegde achtertuin is gelegen op 
het Oosten. Via een directe deur 
naar de eetkamer zijn de koele 
drankjes binnen handbereik.




Rechts in de tuin is een gezellige 
overkapping gerealiseerd met 
moderne inbouwspots. Een fijne plek 
tijdens de warme zomeravonden! 
Door de grote poort aan de 
voorzijde kan de overkapping ook 
als carport worden gebruikt.




Over de volledige breedte van de 
achterzijde van de tuin staat een 
royale garage met bergzolder. De 
garage is voorzien van een 
loopdeur, een elektrische roldeur en 
een water- en gasaansluiting.  




Door de grootte van de tuin zijn er 
meerdere leuke zit plaatsen te 
creëren en is er altijd een zonnig 
plekje te vinden! 







Op de eerste verdieping bevinden 
zich drie royale slaapkamers en een 
hele mooie, complete badkamer. 




De ouderslaapkamer is gelegen aan 
de voorzijde. De kamer is heerlijk 
ruim. Er is voldoende ruimte voor 
een groot bed en een grote 
kledingkast. Op de vloer ligt ook hier 
een mooie pvc vloer. 




De twee overige slaapkamers zijn 
gelegen aan de achterzijde van de 
woning. 




Door de grote raampartijen zijn de 
slaapkamers voorzien van veel 
natuurlijke licht inval waardoor een 
bijzondere sfeer ontstaat. 

Eerste verdieping









Badkamer

Heerlijk ontspannen in deze luxe 
badkamer met vloerverwarming!




De frisse badkamer is bijzonder 
compleet ingericht. Bij binnenkomst 
valt je oog direct op het royale 
ligbad met thermostaatkraan en 
praktische handdouche. 




Bij de plaatsing van de badkamer is 
gekozen voor mooie betegeling en 
een vrijhangend toilet. 




In het meubel aan de wand is volop 
bergruimte en zit de extra brede 
wastafel met twee fraaie 
bijpassende kranen. Er is een ruime 
inloopdouche gerealiseerd met 
rainshower en een handdouche. 




De moderne inbouwspots, de 
lichtgevende spiegel met bergruimte 
en een designradiator maken deze 
badkamer helemaal compleet! 





Tweede verdieping

Via een vaste trap kom je op de 
tweede verdieping. 




Op de praktische voorzolder 
bevinden zich de CV-ketel en de 
witgoedaansluitingen. 




Aansluitend is een leuke ruimte 
gerealiseerd welke is voorzien van 
een dakraam! 





Begane grond



Eerste verdieping



Tweede verdieping



Begane grond



Begane grond



Kadastrale kaart



Algemene informatie

Wij behartigen de belangen van de 
verkoper. Makelaarscourtage komt 
voor rekening van de verkoper. U 
kunt uw eigen NVM 
aankoopmakelaar inschakelen.




Hoewel wij bij de samenstelling van 
deze brochure nauwkeurig te werk 
zijn gegaan, kunnen er geen rechten 
worden ontleend aan eventuele 
onjuistheden.




Wanneer u deze woning koopt, dient 
u bij de notaris een waarborgsom te 
storten of een bankgarantie af te 
geven ter grootte van 10% van de 
koopsom.




Graag horen wij uw reactie na de 
bezichtiging van deze woning.



Locatie

Veldhoven

Veldhoven heeft ruim 44.000 
inwoners en is een levendige 
stadsrandgemeente. Veldhoven 
heeft een bloeiende economie, grote 
bedrijven zoals ASML, een 
gevarieerd woningaanbod en prima 
voorzieningen op het gebied van 
cultuur, sport en toerisme. Met o.a. 
het theater de Schalm, 
kinderboerderij ’t Hazewinkeltje, 
Citycentrum, winkelgebied De 
Kromstraat. Veldhoven is gunstig 
gelegen t.o.v. diverse uitvalswegen 
en Eindhoven Airport.










Tel: 040-2553003

makelaar@pitmakelaars.com




Anita Fiers: (06) 21 931 959








www.pitmakelaars.com


